


Dragi klubi,

pred seboj držite vabilo na največjo in najbolj noro študentsko rajanje te zime

“Vsi na ŠKIs 2013 & KKŠ Winterfest”.

Zveza Škis in Klub koroških študentov vam s ponosom predstavljata letošnji program tega, že 
tradicionalnega dogodka, ki se je prelevil v pravi „spektakel na snegu“. Za vas smo tudi letos pripravili 
nepozaben dan, poln adrenalina, sproščenega vzdušja in dobre volje, ki ga boste lahko preživeli 
skupaj s številnimi drugimi študenti iz cele Slovenije. 

Za vas pripravljamo: smučarsko tekmo, paintball turnir, „snowbajkanje“, skoke, testiranja, koncert 
skupine Big Foot Mama in drugih..

Potrebujete še dodaten argument za udeležbo?

DNEVNI PROGRAM

Tečaji smučanja in bordanja
Dogodek bomo odprli ob 9:00 z začetnimi in nadaljevalnimi tečaji smučanja in deskanja ter s 
predstavitvijo novosti na področju smučarske tehnike in opreme. Dopoldanski program je v prvi vrsti 
namenjen učenju in osvežitvi znanja smučarske 
in deskarske tehnike ter spoznavanju terena. Ob 
tej priložnosti se bodo udeleženci lahko pobliže 
spoznali tudi z novostmi v razvoju smučarske 
opreme in preizkusili najnovejše smuči in borde, ki 
jih trenutno primore naše tržišče. 

Snowbajkanje
Za tiste, ki so belih strmina že naveličani in bi 
radi doživeli nekaj novega, pa bodo na voljo 
ekstravagantni snežni rekviziti, kot so snowbike, 
pležuh, snowblade idr.



Smučarska tekma
Popoldanski program bomo začeli s smučarsko tekmo študentskih klubov, ki jo bomo dodatno 
popestrili z uporabo že omenjenih snežnih rekvizitov. Pogumne tekmovalce bo v cilju pričakala 
kričeča množica, ki jo bo ves popoldan zabaval Collegium-ov voditelj v spremstvu popularnega Dj-ja 
in vročih hostes. 

Skoki
Za udeležence, ki jim vožnja skozi progo ne predstavlja pravega iziva in možnosti zadostnega 
izstopanja, pa bomo pripravili tekmovanje v skokih prostega sloga. Tu bo odločala inovativnost in 
celostna podoba nastopajočih, ki jo bo ocenjevala izbrana žirija. Če ste tekmovalni tip, je torej skrajni 
čas, da si priskrbite edinstven kostum, s katerim se boste potegovali za najvišja mesta.

Paintball
Če vam smučanje niti malo ne diši, pa se boste lahko izkazali na eksebicijskem turnirju v paintballu. 
Za vse ljubitelje taktičnih iger in za tiste, ki se radi igrajo z živimi barvami, bomo priredili paintball 
turnir na snegu pod reflektorji.

VEČERNI PROGRAM

Po podelitvi nagrad najhitrejšim smučarjem 
in najbolj atraktivnim skakalcem, se bo 
začel pester nočni program. Tudi letos se 
bomo na prostem razgreli ob ritmih najbolj 
vročih slovenskih bandov, med drugim tudi s 
skupino Big Foot Mama.

Če vas bo na prostem preveč zeblo, pa 
se boste lahko zatekli v bližnji Holcer, kjer 
bo odmevala komercialna ali elektronska 
glasba.

Noč bo dolga, saj bodo Dj-ji svoje mešalke uglasnili šele v zgodnjih jutranjih urah, zato bodite 
pripravljeni na nepozaben žur!

SE VIDIMO NA KOPAH..!?



Cene paketov za klube

1. PAKET 
vključuje celodnevno smučarsko vozovnico, 
topel obrok (mesni ali vegi) in pijačo, nočitev z 
zajtrkom , avtobusni transfer na in iz smučišča, 
smučarsko tekmo in seveda tudi vstop na 
koncerte.
Cena: 45 €

2. PAKET 
vključuje popoldansko smučarsko vozovnico 
(po 13h), topel obrok (mesni ali vegi) in pijačo, 
nočitev z zajtrkom, avtobusni transfer na in 
iz smučišča, smučarsko tekmo in vstop na 
večerni program.
Cena: 36 €

3. PAKET 
je namenjen tistim, ki ne smučajo, ter vključuje 
topel obrok (mesni ali vegi) in pijačo, nočitev z 
zajtrkom, avtobusni transfer na in iz smučišča, 
ter vstop na večerni program.
Cena: 30 €

4. PAKET 
vključuje celodnevno smučarsko vozovnico, 
topel obrok (mesni ali vegi) in pijačo, avtobusni 
transfer na in iz smučišča ter smučarsko tekmo 
in vstop na večerni program, namenjen pa je 
tistim študentom, ki ne nameravajo prespati na 
Kopah in zato ne vključuje nočitve.
Cena: 28 €

5. PAKET
vključuje popoldansko smučarsko vozovnico, 
topel obrok (mesni ali vegi) in pijačo, avtobusni 
transfer na in iz smučišča, smučarsko tekmo 
ter vstop na večerni program, namenjen pa je 
tistim študentom, ki ne nameravajo prespati na 
Kopah in zato ne vključuje nočitve.
Cena: 16 €

Prijave na dogodek klubi zbirajo samostojno in jih morajo oddati najkasneje do 17.2.2012. Prijave za 
tečaje smučanja in deskanja, ter paintball turnir se zbirajo do zapolnjenja kapacitet. Vse prijave se 
oddajo na posebnem obrazcu in na naslov: stefan.grasic@skis-zveza.si.

Doplačilo: PAINTBALL 5€/osebo
Paintball turnir bo potekal od 15:00 dalje na 
posebnem snežnem poligonu ob smučišču. V 
boju na izpadanje se bodo med seboj pomerile 
ekipe štirih tekmovalcev, ki bodo imele na voljo 
neomejeno število nabojev

Testi:
vsi paketi vključujejo brezplačen test smučarske 
in deskarske opreme ter izposojo snowbike-ov, 
pležuhov in snowblade-ov. 

Štefan Grašič
vodja projekta

Email:stefan.grasic@skis-zveza.si
Tel: 040/ 428-248

Tina Šumnik
vodja KKŠ festov

Email: tina.sumnik@gmail.com
Tel: 040/ 745-873

Topel obrok + pijača: 5€
Avtobusni transfer na/iz Kop: 5€


